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Plán prípravy reprezentačného teamu U18 na rok 2021 - revidovaný 

 

Cieľom je v prvom polroku zamerať sa na vrcholové podujatie ME a v druhom polroku na 

prípravu EYOF teamu (pretekárov, ktorí by sa mali zúčastniť EYOF 2022 v Banskej Bystrici). 

Kalendár IJF predbežne, ale neurčito, počíta aj s Majstrovstvami sveta dorastencov 2 týždne 

po ME, miesto je zatiaľ neurčené. 

 

V roku 2021 má dorastenecká reprezentácia 1 hlavný vrchol sezóny: 

1. MEd Riga (LTU)– 17.-19.8.2021 

 

Výkonnostné ciele 

1. MEd Riga (LTU)– 17.-19.8.2021 - Účasť 4 pretekárov,  z toho 1 x umiestnenie do 

5.miesta, 1 x umiestnenie do 7.miesta 

Kritériá nominácie na náklady SZJ: 

1. MEd - 1 x umiestnenie do 5.miesta a minimálne 3 vyhraté zápasy, alebo 2 x 

umiestnenie do 7.miesta a minimálne 3 vyhraté zápasy pri každom umiestnení na 

nominačných turnajoch EC kategórie v Európe 

Poznámka: kvôli stanoveniu kvóty pre účasť na ECUP na 6 pretekárov zo Slovenska, nebude 

reálne umožniť všetkým pretekárom aspoň 2 štarty na splnenie nominačných kritérií, z tohto 

dôvodu by som umožnil štart na ME aj na vlastné náklady tým, čo nesplnili nominačné 

kritériá a zároveň je reálny predpoklad, že na ME podajú adekvátny výkon. 

 

Plán prípravy 

V polovici júna sa začína po dlhšej dobe opäť program Európskych pohárov pre dorastencov, 

do ME v Rige sú tri - Poreč(CRO), Teplice(CZ), Bukurešť(ROM). Spolu s MT Budapešť sú teda 

k dispozícii 4 súťaže na posúdenie výkonnosti pretekárov. V lete sú naplánované 1 domáce 

a 2 zahraničné sústredenia. Hlavnou prioritou bude zabezpečiť kvalitný sparing (najmä) zo 

susedných štátov. Nedá sa očakávať organizácia veľkých sústredení, ako sme boli zvyknutí 

v minulosti, bude potrebné sa orientovať na menšie formy krátkodobých (denných) výjazdov 

za sparingom. 

Príprava na 2.polrok je len rámcová, je možné, že kalendár bude opäť korigovaný. Plán by 

sme teda upresnili po 1.polroku 2021. 



Plán prípravy reprezentačného teamu U18 a EYOF teamu na rok 2020 
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Výber pretekárov 

Výber pretekárov na rok 2021 je absolútne nekomfortný. Pre neúčasť na referenčných 

turnajoch v minulom  a tomto roku, nie je možné objektívne zhodnotiť plnenie kritérií 

pretekárov pre ich zaradenie.  Preto je výber pretekárov do reprezentácie širší ako obvykle. 

Na pretekárov v A-slede sa budeme orientovať do vrcholného podujatia ME v auguste. Mal 

by im byť umožnený 1-2 štarty na áčkach. Spolu s B-sledom sa bude na jeseň ďalej pracovať 

na zužovaní EYOF teamu pre rok 2022. V rámci reprezentačného výberu sú pretekári 2006 

zaradení „V sledovaní“. Práve od výsledkov z ostrých turnajov očakávam, že výber do oboch 

sledov reprezentácie bude kvalifikovanejší.  

 

Materiálne zabezpečenie 

V roku 2021 je potrebné prioritne zabezpečiť oblečenie pretekárov národného teamu U18, 

pretože momentálne až na jedného, nikto nedisponuje žiadnym takýmto materiálom. Ide aj 

o reprezentovanie Slovenska takýmto spôsobom, zároveň nie bezvýznamnú motivačnú 

zložku pre pretekára v národnom výbere. Práve kvôli motivácii by som odporúčal výstroj 

širšieho teamu dorastencov. Nemuselo by to byť až na úrovni užšej reprezentácie juniorov a 

seniorov, ale jednoznačne by to definovalo team v príprave. 

 

Finančné zabezpečenie 

Covid opatrenia vyvolali enormný rast nákladov najmä na nominačné A turnaje. Finančné 

zabezpečenie na úrovni minulého roku dovoľuje teda menej akcií a menej štartov na náklady 

SZJ. Aj napriek tomu máme snahu zapojiť do prípravy všetkých nádejných dorastencov, aby 

dôvodom ich stagnácie nebol nedostatok financií. Musíme teda hľadať aj iné zdroje 

financovania prípravy U18 a koordinovať prípravu s CTM a klubmi aj po finančnej stránke. 

 

Realizačný team 

Tréner: Branislav Slaný 

Asistent trénera: Matej Hajas 

Realizačný team: tréneri CTM, strediskoví a kluboví tréneri 

 

 

V Banskej Bystrici 24.05.2021 

Branislav Slaný 
reprezentačný tréner U18 

Tel.: +421 949 858 148 
e-mail: bslany@gmail.com 


