
. Reprezentačné družstvo kadeti - cesta 2015 

 

 Menný zoznam realizačného družstva a členov RD. 

 

 Tréner kadeti   Hnáth Vladimír                                       

               Zámocká 7                                             

    019 01 Ilava - Klobušice                          

               mail: hnathvladimir@gmail.com 

 č.t. 042 446 57 39                                  

               mobil:00421 905694743 

Asistent trénera:  Lenka Litvínová 

   mail: le.ilavska@gmail.com 

   mobil:00421915883365 

    

 

 mechanik:  Búda Ján 

                    

  

 Zoznam členov RD kadeti: 

 

1. Štoček Matúš    Cyklistický spolok Žilina  SVK 19990312 

2. Varhaňovský Jakub   MŠK CK Žiar nad Hronom SVK 19990217 

3. Líška Daniel    TJ Slávia ŠG Trenčín  SVK 19990529 

4. Blaško Matej    Cyklistický spolok Žilina  SVK 20000409 

5. Foltán Adam    MŠK CK Žiar n/Hronom  SVK 20000507 

6. Michalička Tomáš    Cyklistický spolok Žilina  SVK 20001202 

 

Zoznam členiek RD kadetky: 

 

1. Michaličková Lucia   Cyklistický spolok Žilina  SVK 19990721 

2. Rabatiniová Radka    JUMP SPORT KLUB Košice SVK 19990216 

3. Debnárová Laura    Cyklistický spolok Žilina  SVK 20001029 

4. Gabčíková Rebeka    Cyklistický spolok Žilina  

  

Reprezentačný tréner navrhuje zaradiť do sledovania nasledovných pretekárov Chren Martin 

Olympic Trnava, Škunda Peter, Cverenkár Marek a Gavenda Martin TJ Slávia ŠG Trenčín, 

Meriač Tomáš Cyklistický spolok Žilina a Lajtoš Lukáš MŠK CK Žiar n/Hronom. Asistentka 

trénera navrhuje do sledovania Slivková Simona, Haluzová Veronika Cyklistický spolok 

Žilina, Horváhová Hana Hospitaliy Triatlon team a Turócziová Dominika ŠK Tatry bike team 

– Cyklomax Poprad. Nominácie na jednotlivé zahraničné štarty predkladá reprezentačný 

tréner. 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. 
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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 

- regenerácia síl 

 VII. mezocyklus 

30.3. - 26.4.2015 

4.MC 

-rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti 

- rozvoj frekvencie šliapania 

- regenerácia síl 

- LPS 



IV. hlavné 

obdobie 

VIII. mezocyklus 

27.4. - 24.5.2015 

4.MC 

- rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti 

- rozvoj špeciálnej rýchlosť. vytrvalosti 

- potvrdenie výkonnosti v Jevíčku 

- technicko - taktická príprava 

 IX. mezocyklus 

25.5. - 21.6.2015 

4.MC 

- rozvoj frekvenčných schopností 

- rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti 

- regenerácia síl  

 X. mezocyklus 

22.6. - 19.7.2015 

4.MC 

- rozvoj špeciálnej vytrvalosti 

- rozvoj frekvenčných schopností 

- regenerácia síl 

 XI. mezocyklus 

20.7. - 16.8.2015 

4.MC 

- kontrola výkonnosti 

-vyladenie formy na MSR 

- vyladenie formy na EYOF       

- plnenie výkonnostných cieľov 

- technicko-taktická príprava  

 XII. mezocyklus 

17.8. – 13.9.2015 

4.MC 

- rozvoj špeciálnej silovej vytrvalosti  

- rozvoj špeciálnej vytrvalosti  

- regenerácia síl 

 

 

 

XIII. mezocyklus 

14.9.-11.10.2015 

4.MC 

- rozvoj špeciálnej vytrvalosti 

- rozvoj frekvenčných schopností 

- regenerácia síl 

 

 

 

3. Objemové ukazovatele 

 

Doporučené objemové ukazovatele pre členov RD sú uvedené v tabuľkách príloha č. 1 a 2. 
Povinnosťou všetkých členov je písať pravidelne tréningový denník.  Povinnosťou všetkých 

členov  reprezentačného družstva je doporučené ukazovatele plniť a doplniť tréningový 

proces o jeho intenzitu. Reprezentačný tréner bude kontrolovať plnenie týchto ukazovateľov 

konzultáciami s oddielovými trénermi a zabezpečí si ich kontrolu. V prípade bezdôvodného 

neplnenia objemových  ukazovateľov u niektorého člena RD bude z družstva vyradený. 

Upozorňujem, že toto právo reprezentačného trénera sa bude  dôsledne dodržiavať !!!! 

 

 

4. Plán výcvikových táborov. 

 

24.1. -1.2.2015 VT hory 

 

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

výkonnosti a trénovanosti členov RD, objemový tréning 
 

Rozpočet: 6 kadetov + 3 kadetky+ tréner 

denná penzia 20.- €/deň 

20 x 8 dni x 10 osôb = 1 600 .- € 

Regenerácia 150.- €  

SPOLU : 1 750.- € 

 

Náklady na VT SPOLU: 1 750.- € 



 

 

 

5. Plán pretekov s finančným rozpočtom. 

 

Plán pretekov s finančným rozpočtom juniorov. 

 

18.4.- 19.4.2015 Kyjovské Slovácko CZE  

   na náklady oddielov /klubov/ 

 

8.5. -   10.5. 2015  -  GP Matoušek Závod míru nadejí CZE 

                   500.- € 

 

5.6. –     7.6.2015 - Malý závod míru Lanškroun CZE 

   kadetky 300.-  € 

   žiaci 500.- € 

  

3.7 -  5.7. 2015 -    XXV OgolnopolskýWyscig Kolarski POL 

   600.- € 

 

28.7. - 31.7.2015 -  Tbilisi GEO - EYOF 

                   na náklady SOV + 1 400.- € 

 

9.8. –  14.8.2015 -  ASVO Jungendtour AUT  

                               2 000.- €      

 

22.8. – 23.8.2015 Memorial Jána Veselého Vítkovice CZE 

                                   400.- €      

 

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: 5 700.- € 

 

6. Rozpočet materiálového zabezpečenia 

 

Rozpočet kadetov + kadetky: 

 

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

nasledovný športový materiál: 

 

5 ks galusiek                                                         200.- €  

6 ks plášťov                                                        150.- €  

2 ks kazety 10 kol. 16 -27 z.                                      150.- € 

10 ks duší                                                                 50.- €  

 SPOLU:                                                                    550.- €                                                         

 

Náklady na materiál SPOLU: 550.- € 

 



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, ako doprovodné vozidlo pri pretekoch. Ostatný potrebný športový 

materiál si družstvo zabezpečí sponzorsky. 

 

7. Celkový rozpočet družstva  
 

Náklady družstva sa skladajú z nasledovných položiek: 

1/  náklady na VT                                1 750.- €  

2/  náklady na preteky                              5 700.- €  

3/  náklady na materiál                       550.- €  

            SPOLU :                                                          8 000.- €  

Náklady na činnosť družstva  SPOLU:  15 630 .- €  

 

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

 

Do reprezentačného družstva pre rok 2015 budú vybraní  pretekári podľa výsledkov 

v Slovenskom pohári v roku 2014. 

Na základe rozhodnutia subkomisie mládeže, jedného pretekára  môže nominovať 

reprezentačný tréner. 

 

9. Nominačné kritéria pre účasť na  EYOF 

 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva sú nasledovné: 

 

A/  Účasť na EYOF v Gruzínsku v roku 2015 je doporučená po splnení nominačných kritérií, 

ktoré sú  nasledovné: 

Chlapci na EYOF možnosť štartu traja: 

 

1/  na pretekoch GP Matoušek v Jevíčku skončiť celkovo do 30 miesta 

2/  na pretekoch GP Matoušek v Jevíčku skončiť v etape do 10. miesta 

3/  umiestnenie v slovenskom pohári do uzavretia nominácie do druhého miesta vo svojej 

kategórií  

4/  dosiahnuť rýchlostný priemer v časovke dlhej cca 10 km  minimálne 44,5 km/hod 

 

Dievčatá  na EYOF možnosť štartu tri: 

 

1/  na pretekoch Medzinárodný závod míru v Lanškroune skončiť celkovo do 30. miesta 

2/  na pretekoch Medzinárodný závod míru v Lanškroune skončiť v etape do 10. miesta. 

3/  umiestnenie v slovenskom pohári do uzavretia nominácie do druhého miesta vo svojej     

kategórií 

4/ dosiahnuť rýchlostný priemer v časovke dlhej cca 10km minimálne 40 km/hod.  
 

Poznámka: Na EYOF  bude nominovať športovcov reprezentačný  tréner s prihliadnutím na 

nominačné kritéria  a potvrdenia svojej vysokej výkonnosti na  pretekoch pred EYOF. Jeho 

rozhodnutie bude rozhodujúce a subkomisia ho bude schvaľovať. 

 

 

 

 



10. Výkonnostné ciele 

 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva sú nasledovné: 

 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva kadetov sú nasledovne: 

 

1/ počas roka sa umiestniť dva krát na stupni víťazov 

2/ v etapovom preteku skončiť dvaja pretekári do 15 miesta 

3/ skončiť v preteku jednotlivcov na EYOF dvaja pretekári v 1/3 počtu štartujúcich 

4/ skončiť v kritériu a časovke na EYOF jeden pretekár v 1/3 počtu štartujúcich 

 

 

Výkonnostné ciele reprezentačného družstva kadetiek sú nasledovne: 

 

1/ počas roka sa umiestniť jeden  krát na stupni víťazov 

2/ v etapovom preteku skončiť dve pretekárky do 15 miesta 

3/ skončiť v preteku jednotlivcov na EYOF jedna pretekárka v 1/3 počtu štartujúcich 

4/ skončiť v kritériu a časovke na EYOF jedna pretekárka v 1/3 počtu štartujúcich 

 

 

 

 

Spracoval: Hnáth Vladimír  
 

 


