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1. Menný zoznam realizačného družstva a členov RD: 

Športový riaditeľ:  Erik Toček 

Mobil: 0904087497 

Email: eriktocek@yahoo.com 

Realizačný tím:   David Lahučký  

Peter Košút 

Martin Jancura 

Juraj Kaščák 

 

Zoznam členov RD žien a junioriek: 

Tereza Medveďová (Bepink?)     1996 

Alžbeta Pavlendová (Dukla Banská Bystrica)   1990 

 Lívia Hanesová (CK Banská Bystrica)    1982 

 Andrea Juhásová (Bike Team Juhasky)    1985 

 Zuzana Juhásová (Bike Team Juhásky)    1985 

 Tatiana Jaseková (BikePRO Banská Bystrica)   1988 

Janka Keseg Števková (Outsiterz cycling team)   1976 

 Lucia Valachová (CyS – Akadémia Petra Sagana)   1997 

 Martina Šefčíková (CK Banská Bystrica)    1999 

 Radka Rabatinová (CK Banská Bystrica)    1999 

Nominácie predkladá komisii CC reprezentačný športový riaditeľ. V širšom sledovaní sú všetky 

pretekárky kategórií Ženy Elite, ktoré sa pravideľne zúčastňujú pretekov Slovenského pohára na 

ceste a pretekov UCI. Členky RD sú povinné vyplniť štatút reprezentanta a dotazníky a tieto 

zaslať do 14 dní po ich obdržaní spolu s fotografiami a profesným životopisom na SZC. Zároveň je 

povinnosťou každej členky RD raz štvrťročne zaslať plnenie plánovaných objemových 

ukazovateľov.  
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2. Plán pretekov s finančným rozpočtom 

26.4.-29.4.2018 Grácia (ČR, UCI 2.2)    6+2  1.100,-eur 

2.6.2018 Horizon park woman challenge (UKR, UCI 1.2) 4+2  600,-eur 

3.6.2018 VR Women ITT (UKR, UCI 1.2)   4+2  600,-eur 

5.7.-8.7.2018 Tour de Féminin (ČR, UCI 2.2)   6+2  1.100,-eur 

5.8.-8.8.2018 Majstrovstvá Európy (SCO) 

7.9.-9.9.2018 Premondiale Giro Toscana (ITA, UCI 2.2) 6+3  1.300,-eur 

25.9.-29.9.2018 Majstrovstvá sveta (AUT) 

Predpokladané náklady na preteky spolu: 4.700,-eur 

 

3. Rozpočet materiálového a tréningového zabezpečenia 

Pre riadny chod reprezentačného družstva je potrebné zabezpečiť nasledovný športový materiál: 

4ks galusiek    160,-eur 

Pitný režim, fľaše   120,-eur 

Tyčinky, gély    150,-eur 

Emulzie, oleje    50,-eur 

SPOLU     480,-eur 

Pre dobrý chod reprezentačného družstva je potrebné na všetky medzinárodné štarty zabezpečiť 

dva automobily, mikrobus na prepravu pretekárok a materiálu a osobné vozidlo typu kombi ako 

doprovodné vozidlo pri pretekoch. 

Jarné tímové mini-sústredenie v lokalite Stredného Slovenska  500,-eur 

 

4. Nominačné kritériá pre účasť na ME a MS 

A/ Účasť na ME v Škótsku – nominačnými pretekmi pre ženy Elite budú spoločné majstrovstvá SR 

a ČR. Nominované budú pretekárky, ktoré sa v pretekoch s hromadným štartom a v časovke 

jednotlivcov umiestnia do 3.miesta v spoločných výsledkoch SR a ČR. Podmienkou nominácie je tiež 

účasť na minimálne jednom reprezentačnom výjazde v aktuálnej sezóne na ceste.   

B/ Účasť na MS v Rakúsku – vzhľadom na profil trate a jej náročnosť budú ako nominačné kritériá 

slúžiť výsledky z pretekov (prevažne UCI) s podobným charakterom v sezóne 2018. Pri konečnom 



rozhodovaní bude rozhodovať  aktuálna výkonnosť vybraných pretekárok. Podmienkou nominácie je 

tiež účasť na minimálne jednom reprezentačnom výjazde v aktuálnej sezóne na ceste.   

Jednotlivé nominácie predloží tréner na schválenie komisii CC s prihliadnutím na aktuálnu výkonnosť 

pretekárok. Pri nesplnení kritérií môže tréner odporučiť komisii CC prípadný štart pretekárok na 

základe dobrej aktuálnej výkonnosti. 

 

5. Výkonnostné ciele pre sezónu 2018 

1/ Umiestnenie reprezentantky SR v kategórii ženy Elite na ME v Škótsku v prvej polovici štartového 

poľa v pretekoch jednotlivcov 

2/ Minimálne dve pretekárky zo Slovenska bodujúce v rebríčku UCI 

3/ Umiestnenie reprezentantky SR v kategórii ženy Elite na MS v Rakúsku v prvej polovici štartového 

poľa v pretekoch jenotlivcov 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Erik Toček      V Bratislave, 9.1.2018 


