
Plán práce s juniorskou reprezentáciou SR do 17 a 19 rokov na 2. polrok 2020 

1. Ciele 

2. Príprava na vrcholné podujatia 

3. Výjazdy reprezentácie 

4. Letné sústredenie širšej reprezentácie juniorov SR pred MEJ.  

5. Rozpočet 

 

1. Ciele 

Hlavný cieľ je pripraviť  juniorských reprezentantov na vrcholné podujatie  - MEJ U 19. Čiastkové ciele 

sú, následnosť práce s talentovanou mládežou pre potreby reprezentácie,  vybudovať u juniorských 

reprezentantov vzťah k reprezentácii SR, aby mali  v budúcnosti  motiváciu pokračovať vo vrcholovej 

príprave na top podujatia, ako individuálne a tímové ME a MS, či najvyšší cieľ a to OH, naberanie 

skúseností pri reprezentácii na vrcholných podujatiach, porovnávanie výkonnosti v danej kategórii. 

Výkonnostné  ciele 

-  nárast progresu hernej výkonnosti (prostredie medzi najlepšími hráčmi v SR) 

-  uspieť v kontakte s európskou aj svetovou juniorskou špičkou (prostredie medzi top hráčmi zo 

zahraničia) 

- posun v juniorských rebríčkoch (prípadné nasadenie na vrcholových podujatiach) 

 

2.  Príprava na vrcholné podujatia 

Hráči sa na vrcholové podujatie  MSJ (október/november) budú z pripravovať  na klubovej úrovni  

a na letných  sústredeniach, prípadne na krátkom sústredení pred MEJ. Hlavná časť prípravy sa 

prenesie do letného sústredenia , kde by sme chceli  odtrénovať  cca. 140 - 150 hodín. Sústredenia  

budú koncipované v dvoch fázach, prvé bude orientované  viac na fyzickú prípravu a druhé  bude 

orientované na komplexnú prípravu s prevahou hernej, technicko-taktickej zložky, kde by sme chceli 

angažovať  aj zahraničného trénera a urobiť komplexné sústredenie v spolupráci so všetkými 

reprezentáciami (17,19,Dosp.). Bude sa uzatvárať skladba tímu pre súťaž družstiev. Sústredenia budú 

na Slovensku prvé predbežne v KE a druhé v TN. 

 

3. Výjazdy reprezentácie 

Monitorovacie, prípravné výjazdy sú stále dôležitou súčasťou prípravy v rámci analýzy 

progresu výkonnosti a potreby  následnej zmeny v tréningovom procese. Turnaje , na ktorých sa 

zúčastnia reprezentanti sú potrebné aj z hľadiska získavania bodov do rebríčkov, pre prípad 

nasadzovania na vrcholných podujatiach. Pre potrebu monitoringu výkonnosti  je potrebné aby sme 

sa zúčastnili medzinárodných turnajov  aspoň raz mesačne , ak nám to umožní časové rozvrhnutie 

turnajov v kalendári.  V súvislosti s karanténou kvôli COVID je táto možnosť  naplánovať turnaje len 



v teoretickej rovine . Množstvo turnajov sa v 1. polroku prípravy zrušilo. Napriek tomu by sme chceli 

naplánovať min. 2 medzinárodné turnaje v rámci prípravy, ak to situácia s COVID dovolí. (Slovinsko, 

Nemecko). 

Tabuľka výjazdov: U19 

Dátum Turnaj  Suma 

11 - 13 Sep Slovenia Junior 2 500 € 

8 - 11 Oct Turnaj v rámci EU 

3 000 € 16 - 18 Oct Turnaj v rámci EU 

30 - 8 Nov MEJ U 19   4 000€ 

13 - 15 Nov Czech Junior 2 000 € 

20 - 22 Nov Slovak Junior   1 000€ 

  
12 500 € 

 

Tabuľka výjazdov: U17 

Dátum Turnaj  Suma 

18-20 Sept Slovak U17 1000 € 

01-03 Oct Czech U17 2 000 € 

8 - 11 Oct German Ruhr Junior 

2500 € 16 - 18 Oct Austrian U17  

20-22 Nov Serbian U17   2000€ 

  
7 500 € 

   
Otázny bude German  Ruhr Junior a Austian U17 v októbri ak to situácia dovolí , tak by sme cestovali 

iba na jeden z týchto turnajov.  

 

4. Letné sústredenie širšej reprezentácie juniorov SR pred MEJ. 

Letné sústredenie v KE  
  

   

       Dátum  20.- 31.7(11dní) kalkulácia   suma 
 Počet osôb- hráči+tréner max 15 + 2 x tréner 17 osôb   
   Tréningy 66h 10€x66 660€ 
   Ubytovanie 11o x20€x11 

 
2420€ 

   

Strava, diéty 
 10€ x 11os x 11d 
5€ x 6os x 11d 

 

1210€ 
330€ 

   Doprava PO – KE 80kmx18d 1440km 160€    

Košíky 
30tub + krabica 
ohratých košíkov 20x30€ 735€ 

   Tréner 11 dní/80€ x 2 80€x14dní  1760€ 
   

  
Spolu 7275€ 

    
  



Letné sústredenie v TN 

Dátum  10.-23.8(14 dní) kalkulácia   suma  

Počet osôb- hráči+tréner max 15 + 2 x tréner 17 osôb    

Tréningy 80h 35€x80 2800€  

Ubytovanie 17 os x 21€ x 14  5000€  

Strava  17os x 11 € x 14d  2650€  

Doprava PO – TN 305x2 610km 80€  

Košíky 
40tub + krabica 
ohratých košíkov 40x25€ 1000€  

Tréner 14 dní/80€ x 2 80€x14dní  2240€  

  Spolu 13 770€  

 

5. Rozpočet 

Tabuľka: 

Výjazdy širšia 
reprezentácia U17, 
U19 

 20 000 
€ 

   Letné sústredenie 1 7 275€ 
   Letné sústredenie 2 13 770€ 
   Spolu  41 045€  

   

Rozpočet sústredení  je naplánovaný na maximálne hodnoty čo sa týka počtu osôb. V reáli sa môže 

znížiť počet hráčov a aj počet trénerov na pri daných tréningových jednotkách. Konečná suma sa 

môže v tomto prípade znížiť. 

 

Tibor Kessler, Ján Fiľ, Michal Matejka. 


