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1. Reprezentačné družstvo juniori - cesta 2015 

 

 Menný zoznam realizačného družstva a členov RD. 

 

 Tréner juniori: Jozef Jelža                                       

                Martina Benku  1/13                                            

     965 01 Žiar nad Hronom                          

                mail: jelza.jozef@gmail.com                                  

                mobil:00421 944 545 900 

 

Asistent:          Adam Szabó 

                        Trnkova 36 

                        851 10 Bratislava-Jarovce 

                        mail: adam.szabo@icloud.com 

                        mobil: 00421 910 981 511                   

 

masér:              Tomáš Líška 

                         P.O.Hviezdoslava       

                         965 01 Žiar nad Hronom 

                         mobil:00421 944 253 703 

 

 

 Zoznam členov RD juniori: 

 

1. Foltán Adrián    MŠK CK Žiar nad Hronom  SVK 19980302 

2. Kniha Ladislav          Cyklistický spolok Žilina      SVK 19970301 

3. Michalička Juraj    Cyklistický spolok Žilina  SVK 19980530 

4. Oros Samuel    TJ Slávia ŠG Trenčín  SVK 19980415 

5. Poruban Dominik    TJ Slávia ŠG Trenčín  SVK 19970117 

6. Zimány Kristián        MŠK CK Žiar n/Hronom  SVK 19971030  

 

Reprezentačný tréner navrhuje zaradiť do sledovania nasledovných pretekárov Jelža Nicolas 

MŠK Žiar nad Hronom, Kovačík Vladimír ŠKC Dubnica, Szász Adam JUMP SPORT KLUB 

Košice, Kapajčík Tomáš ŽP Šport, a.s., Klátik David CK Olympik Trnava, Zeman Alex TJ 

Slávia ŠG Trenčín.  

Nominácie na jednotlivé zahraničné štarty predkladá reprezentačný tréner. Na základe 

rozhodnutia subkomisie mládeže, jedného pretekára  môže na základe výsledkov nominovať 

reprezentačný tréner. 

Nomináciu na MEJ a MSJ schvaľuje výkonný výbor SZC na základe predloženého návrhu 

reprezentačného trénera, odsúhlaseného subkomisiou mládeže podľa výkonnosti v priebehu 

sezóny s potvrdením výkonnosti pred MEJ alebo MSJ. Členovia RD po obdŕžaní štatútu 

reprezentanta a dotazníkov sú povinní tieto vyplniť a do 14 dní zaslať na SZC, spolu 

s fotografiami a profesným životopisom. Zároveň je povinnosťou každého člena raz štvrť 

ročne zaslať plnenie plánovaných objemových ukazovateľov. 

Povinnosťou členov RD juniori je štvrťročne zasielať monitoring na antidopingový 

výbor SR. V prípade, že tak športovec neurobí a bude antidopingovým výborom 

potvrdenie, že si túto povinnosť neplní bude mu reprezentačná činnosť až do splnenia si 

tejto povinnosti zastavená. V prípade opakovaného porušenia tejto povinnosti bude 

športovec s reprezentačného družstva vyradený. 

 



 

2. Hlavné úlohy prípravy v jednotlivých cykloch a delenie výcvikového roku 

 

Výcvikový rok delíme na 13 cyklov a nasledovné obdobia:  

 

13.10. -   9. 11.2014  prechodné obdobie 1 MC 

10 .11. -   1.  2.2015  prípravné obdobie I. 3 MC 

   2.2.  -  26.  4.2015   prípravné obdobie II. 3 MC 

27.4.   – 11.10.2015    hlavné súťažné obdobie 6 MC 

       

Prechodné obdobie : 

Regenerácia síl po ukončenej sezóne a postupný prechod na všestrannú telesnú prípravu. 

 

Prípravné obdobie I: 

Zamerané na všestrannú prípravu, rozvoj vytrvalosti, rýchlosti a obratnosti, hlavne 

prostriedkami VTP. 

Prípravné obdobie II: 

Rozvoj vytrvalosti a sily špeciálnou prípravnou jazdou na bicykli a na trenažéroch.    

                                                                                             

Hlavné obdobie : 

Rozvoj vytrvalosti, sily a rýchlosti špeciálnou jazdou na bicykli. Potvrdenie výkonnosti na 

zahraničných štartoch.  

 

                                               

OBDOBIE CYKLUS ÚLOHY 

I. prechodné  

obdobie  

 

I. mezocyklus 

13.10.-9.11.2014 

4.MC 

- regenerácia síl 

- postupný prechod na  

  všestrannú prípravu 

II. prípravné 

obdobie I  

II. mezocyklus 

10.11.-7.12.2014 

4.MC 

- rozvoj všestrannej vytrvalosti 

- regenerácia síl 

 III. mezocyklus 

8.12. - 4.1.2015 

4.MC 

- rozvoj pohybových schopností 

- rozvoj všestrannej vytrvalosti 

- regenerácia síl 

 IV. mezocyklus 

5.1. - 1.2.2015 

4.MC 

- rozvoj pohybových schopností 

- rozvoj všestrannej vytrvalosti 

- VT Štrbské Pleso  

III. prípravné  

obdobie II 

V. mezocyklus 

2.2. -1.3.2015 

4.MC 

- postupný prechod od všestrannej k špeciálnej    

  príprave                                              

- rozvoj špeciálnej vytrvalosti 

 

 VI. mezocyklus 

2.3. - 29.3.2015 

4.MC 

- rozvoj špeciálnej vytrvalosti a sily 

- rozvoj techniky šliapania a  optimálnej                 

frekvencie           

- kontrola výkonnosti 

- VT Chorvátsko 

 VII. mezocyklus 

30.3. - 26.4.2015 

4.MC 

-rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti 

- rozvoj frekvencie šliapania 

- regenerácia síl 



IV. hlavné 

obdobie 

VIII. mezocyklus 

27.4. - 24.5.2015 

4.MC 

- rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti 

- rozvoj špeciálnej rýchlosť. vytrvalosti 

- regenerácia síl 

- technicko - taktická príprava 

 IX. mezocyklus 

25.5. - 21.6.2015 

4.MC 

- rozvoj frekvenčných schopností 

- kontrola výkonnosti 

- vyladenie formy na M-SR 

 X. mezocyklus 

22.6. - 19.7.2015 

 

- technicko taktická príprava 

- regeneračný mezocyklus 

 XI. mezocyklus 

20.7. - 16.8.2015 

4.MC 

- spresnenie nominácie na ME 

- rozvoj frekvenčných schopností 

- rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti 

- účasť na MEJ 

 XII. mezocyklus 

17.8. – 13.9.2015 

4.MC 

- regeneračný mikrocyklus  

- širšia nominácia na MSJ  

- regenerácia síl 

 

 

 

XIII. mezocyklus 

14.9.-11.10.2015 

4.MC 

- splnenie výkonnostných cieľov 

- spresnenie nominácie na MSJ 

- vyladenie formy 

- účasť na MSJ 

3. Plán výcvikových táborov. 

 

24.1. -31.1.2015 VT hory 

 

Úloha: rozvoj vytrvalosti prostriedkami VTP,  beh na lyžiach, kontrola všestrannej  

výkonnosti a trénovanosti členov RD, objemový tréning 

 

Rozpočet: 

denná penzia 20 €/deň 

20 x 8 dni x 6 osôb = 960 € 

SPOLU : 960 € 

 

12.3. -20.3. 2015 - VT Chorvátsko 

 

Úloha: rozvoj vytrvalosti a sily prostriedkami ŠTP v  dobrých klimatických podmienkach, 

najazdenie  potrebných kilometrov na úspešné zvládnutie sezóny a prípravy športovcov pre 

účinkovanie v Ncupe. 

 

Rozpočet: 

denná plná penzia 27 €/deň 

27 x 8 dní x 8 osôb = 1 728 € 

PHM  700 € 

SPOLU : 2 428 € 

Náklady na VT SPOLU: 3 388 € 

 

4. Plán pretekov s finančným rozpočtom. 

 

 

12.4.2015 Paríž – Roubaix  - Ncup    6+3 700 € 



30.4 – 3.5.2015      Grudziadz POL – UCI 2.1  6+3 800 € 

7 - 10.5.2015      Závod míru mládeže CZE – Ncup  6+3 700 € 

24 - 25.5.2015         Trophée Morbihan FRA - Ncup   6+3 1 250 € 

28 - 31.5.2015          Tour du Pays de Vaud SUI – Ncup 6+3 800 € 

5 - 7.6.2015       Trofeo Karlsberg GER – Ncup  6+3 900 € 

11 - 12.7.2015      Generál Patton LUX – Ncup  6+3 900 € 

17 - 19.7.2015      Oberosterreich AUT –UCI 2.1  6+3 500 € 

6  – 8.8.2015       ME juniorov  EST – Tartu     

7 – 9.8.2015                           Regionom Orlicka CZE 6+3 600 € 

4 - 6.9.2015           Grand Prix Rueblind SUI –UCI 2.1   6+3 900 € 

11 – 13.9.2015 Kroz Istriu CRO – Ncup    6+3 700 € 

20– 27.9.2015      MS juniorov  USA - Richmond     

                             

 

Účasť na pretekoch na Slovensku zabezpečia jednotlivé kluby  a materské telovýchovné 

jednoty na vlastné  náklady. Účasť na pretekoch slovenského pohára je pre členov RD 

povinná. 

 

Náklady na preteky SPOLU: 8 750.- € 

 

5. Rozpočet materiálového zabezpečenia 

 

Rozpočet juniorov: 

 

Pre riadny chod reprezentačného družstva juniorov – cesta, je  potrebné zabezpečiť 

nasledovný športový materiál: 

 

10 ks galusiek                 400 € 

5 ks plášťov              150 € 

rezervný materiál                           250 € 

pitný režim, fľaše                                    200 € 

tyčinky, gély                               250 € 

emulzie, oleje                                                        50 € 

10 ks duší                        50 € 

 SPOLU:                                                                    1 350 € 

                                                     

 

Náklady na materiál SPOLU: 1 350  € 

 

Pre dobrý chod reprezentačného družstva je potrebné na všetky medzinárodné štarty 

zabezpečiť dva automobily, a to mikrobus (na prepravu pretekárov a velomaterialu) a osobné 

vozidlo typu kombi(zo záhradkou), ako doprovodné vozidlo pri pretekoch.  

 

6. Celkový rozpočet družstva  
 

Náklady družstva sa skladajú z nasledovných položiek: 

 

1/  náklady na VT                                  3 388 €  



2/  náklady na preteky                                8 750 €  

3/  náklady na materiál                      1 350 €  

            4/ odmeny za vykonanú prácu                                     4 500 €              

            SPOLU :                                                          17 988 €  

 

Náklady na činnosť družstva  SPOLU:  17 988  €  

 

7.  Nominačné kritéria pre zaradenie do RD juniorov a kadetov v roku 2016. 

 

Do reprezentačného družstva pre rok 2016 budú vybraní  pretekári podľa výsledkov 

v Slovenskom pohári v roku 2015. 

Na základe rozhodnutia subkomisie mládeže, jedného pretekára  môže nominovať 

reprezentačný tréner. 

 

8. Výkonnostné ciele 

 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva sú nasledovné: 

 

1/ v N cupe získať 10 bodov 

2/ v etapovom preteku skončiť dvaja pretekári do 40 miesta 

3/ skončiť v preteku jednotlivcov a časovke na ME jeden pretekár v 1/3 počtu štartujúcich 

4/ skončiť v preteku jednotlivcov a časovke na MS jeden pretekár v 1/3 počtu štartujúcich 

 

A/  Účasť na ME juniorov v Tartu, Estónsko v roku 2015 je doporučená po splnení 

nominačných kritérií, ktoré sú  nasledovné: 

 

1/  na pretekoch N cup skončiť v prvej tretine štartového poľa celkovo 

2/  Majster SR v danej disciplíne, momentálna výkonnosť 

3/  dosiahnuť rýchlostný priemer v časovke dlhej cca 20 km  minimálne 46,5 km/hod 

Na základe rozhodnutia subkomisie mládeže, jedného pretekára  môže na základe výsledkov 

nominovať reprezentačný tréner. 

 

B/ Účasť na MS juniorov v Richmonde, USA v roku 2015 je doporučená po splnení 

nominačných kritérií, ktoré sú nasledovné:  

 

1/ na pretekoch N cup získať body, alebo skončiť v prvej tretine štartového poľa celkovo 

2/  Majster SR v danej kategórii, momentálna výkonnosť 

Na základe rozhodnutia subkomisie mládeže, jedného pretekára  môže na základe výsledkov 

nominovať reprezentačný tréner. 

 

Spracoval: Jozef Jelža  


