
 

 
 

SEMINÁR PRE 

VYTRVALOSTNÉ 

ŠPORTY 
 

POZVÁNKA 
 
 

Seminár je zameraný na úvod do problematiky vyhodnocovania 
tréningu vo vytrvalostných športoch (plávanie, cyklistika, beh, 
triatlon).  
 
Mgr. Tomáš Mika je jeden z top odborníkov v rámci 
vyhodnocovania a metodiky vo vytrvalostných športoch. 
 
 

Dátum: 31.5.2019 

(Piatok) 

──── 

Miesto:  

Národné tenisové 

centrum, 

Príkopova 6,  

831 03 Bratislava, 

Sála 3 

──── 

Čas: 9:00 -15:00  

 ──── 

Prihlasujte sa na mail: 

katarina.kosikova 

@sportcenter.sk 

 

(Najneskôr do termínu 

10.5.2019) 

──── 

Odborný seminár je 

spoplatnený 

TEŠÍME SA NA 

VŠETKÝCH 

REGISTROVANÝCH 

ÚČASTNÍKOV!  
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Športovým zväzom 

Športovým organizáciám a inštitúciám 

Športovým odborníkom a trénerom 

 

VEC: Seminár pre vytrvalostné športy- Informácia a Pozvánka 

 

DÁTUM: 31.5.2019 (Piatok) 

MIESTO: Národné tenisové centrum, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Sála 3 

 

Dobrý deň, 

 

v predmete činnosti Národného športového centra (NŠC) je aj oblasť vzdelávania 

športových odborníkov, športovcov a trénerov, preto sme pre Vás pripravili seminár, ktorý je 

zameraný na úvod do problematiky vyhodnocovania tréningu vo vytrvalostných športoch 

(plávanie, cyklistika, beh, triatlon). 

 

V prílohe Vám posielame informácie s obsahom seminára a taktiež základné informácie 

o prednášajúcom lektorovi- Mgr. Tomášovi Mikovi, ktorý je jeden z top odborníkov v rámci 

vyhodnocovania a metodiky vo vytrvalostných športoch. 

Odborný seminár je spoplatnený. 

 

Cieľová skupina: tréneri športových zväzov/organizácií, športoví odborníci, tréneri SPV, 

tréneri športovcov zaradených v NŠC 

 

Základné informácie k organizácii: 

Začiatok seminára: 9:00 hod (do 15:00 hod) 

Prihlasovanie na seminár je do termínu 10.5.2019 na mailovú adresu: 

katarina.kosikova@sportcenter.sk 

 

Účastník bude registrovaný až po zaplatení poplatku!  

Účastnícky poplatok: 30 EUR 
Bankový účet NŠC IBAN: SK18 8180 0000 0070 0059 0540 
Variabilný symbol: 12013152019 

Do poznámky: meno a priezvisko účastníka  

Po obdržaní platby bude účastníkovi zaslaný mail s potvrdením registrácie.  
 

Kapacita pre ponúkaný seminár je do 50 účastníkov.   

V cene je zahrnuté občerstvenie. 

 

Tešíme sa na všetkých registrovaných účastníkov. 

 

S pozdravom, 

 

Ing. Katarína Košíková, NŠC 
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Seminár pre vytrvalostné športy 

Prečo sa ho zúčastniť? 

 

Seminár je zameraný na úvod do problematiky vyhodnocovania tréningu vo 

vytrvalostných športoch (plávanie, cyklistika, beh, triatlon).  

 

Účastníkom seminára ukážeme, ako pomocou on-line softvéru (TrainingPeaks, 

GarminConnect) a moderných tréningových prístupov možno dosiahnuť vytýčené športové 

ciele.  

Ďalej Vám predstavíme, ako efektívne využívať správne nastavený GPS sporttester, 

ako pracovať s wattmi a ďalšími modernými technológiami k dosiahnutiu maximálnej 

efektivity v tréningovom procese.  

V neposlednom rade predvedieme, ako vykonávať vlastné testovanie a následne 

efektívne používať zozbierané dáta.  

V seminári sa dozviete  aj mnoho nových informácií o súčasných tréningových 

trendoch v triatlone.  

 

Čo je obsahom seminára? Záujemcov o seminár detailne zoznámime s nasledujúcimi bodmi:  

• Základná terminológia a názvoslovie 

• Tréningové ukazovatele (watty, kadencia, tempo, HR, TSS, Intenzity Faktor, ...) 

• Vlastné testy (plávanie, bicykel, beh), vyhodnotenie dát a práca s dátami 

• Nastavenie tréningových zón pre plávanie, bicykel a beh 

• Zostavenie optimálneho ročného tréningového plánu  

• Práca s dátami (základná analýza, vyhodnocovanie dát, preteková predikcia) 

• Modelové situácie  
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Vizitka lektora 
 

 

 

 

Mgr. Tomáš Mika 

 

Profesionálny triatlonista  

 

Okrem aktívnej športovej kariéry pôsobí ako tréner, konzultant a supervízor pre elitných 

pretekárov. 

 

Autor a Head-Tréner v tréningovom systéme MikaTraining .  

• Špecializuje sa na vytrvalostné športy (triatlon, beh, cyklistika).  

• Systém sa opiera o 2 stabilné piliere:  teória verzus prax. „Čo je merateľné, to sa dá zlepšiť“ je 

filozofia systému. Dbajú na kvalitnú prácu s metrikami. Organizujú vzdelávacie semináre pre 

trénerov a širokú verejnosť.  

 

 

 
 


